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USO FACULDADE – NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO:  

VESTIBULAR 2023/1– EDITAL 07/2022 –  
1º PROVA TRADICIONAL – CONCURSO DE BOLSAS 

 
LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 

1. Você receberá do fiscal o material abaixo: 
a) Este CADERNO DE QUESTÕES, com o enunciado 

das 20 (VINTE) questões objetivas, sem 
repetição ou falha, sendo: Língua Portuguesa, 
de 01 a 10, e Matemática, de 11 a 20.  

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas 
das questões objetivas formuladas nas provas. 

c) 1 Folha para Redação. 
d) Orientações para matrícula. 
 
2. Verifique se este material está em ordem. 
Identifique com seu nome completo e CPF e/ou 
número de inscrição o Caderno de Prova, o Cartão 
Resposta e a Folha Oficial de Redação. Na falta de 
algum material solicite imediatamente para o fiscal. 
 
3. Após a conferência, o candidato deverá assinalar 
no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, 
preferivelmente a caneta esferográfica de tinta azul 
ou preta com a letra da alternativa correta de cada 
questão objetiva. 
 
4. As questões são identificadas pelo número que se 
situa acima de seu enunciado. 
 
5. Marcar as questões no CARTÃO-RESPOSTA 
observando a sequência do CADERNO DE 
QUESTÕES. 
 
6. Para cada uma das questões são apresentadas 5 
alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), 
(D) e (E); só uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você só deve assinalar uma 
resposta: a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta. 
 
7. A prova de Redação é eliminatória; portanto, não 
deixe de fazê-la. 
 
8. Quanto à prova de Redação, observe as seguintes 
instruções: 
a) O tema da Redação encontra-se no CADERNO DE 
QUESTÕES. 

b) A Redação definitiva deverá ser feita com caneta 
esferográfica azul ou preta. 
c) Identifique a Redação por meio de assinatura, 
número de CPF. 
d) Se desejar, utilize a folha de rascunho do caderno 
de questões, depois passe o texto definitivo para a 
FOLHA DE REDAÇÃO, pois não será considerado o 
que for escrito na Folha de Rascunho que se 
encontra no final do caderno de provas. 
 
9. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato 
que: 
a) se utilizar, durante a realização das provas, de 

máquinas e/ou relógios de calcular, bem como 
de rádios, gravadores, “headphones”, telefones 
celulares, “pagers” ou fontes de consulta de 
qualquer espécie; 

b) se ausentar da sala em que realiza as provas 
levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES 
e/ou CARTÃO-RESPOSTA. 
 

10. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para 
marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. O rascunho no 
CADERNO DE QUESTÕES não será levado em conta. 

 

11. Quando terminar, entregue ao fiscal o 
CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA, a 
FOLHA DE REDAÇÃO e assine a Lista de Presença. 

 

12. O tempo mínimo de permanência em sala será 
de 1 (uma) hora após o início da prova. 

 

13. O tempo disponível para a Redação e para as 
Questões Objetivas é de 2 (duas) horas e 30 (trinta) 
minutos. 

 
Boa Prova! 

 
 

Nome do Candidato: 
__________________________ 

Nº do CPF: 
__________________________________ 
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REDAÇÃO 

A partir da leitura, reflita sobre o assunto e elabore um texto, de caráter dissertativo-argumentativo, 
sobre o tema. 

 

Geração digital': por que, pela 1ª vez, filhos têm QI inferior ao dos pais? 

 
TEXTO I 
 
“A Fábrica de Cretinos Digitais. Este é o título do último livro do neurocientista francês Michel Desmurget, 
diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França, em que apresenta, com dados concretos e de 
forma conclusiva, como os dispositivos digitais estão afetando seriamente — e para o mal — o desenvolvimento 
neural de crianças e jovens. "Simplesmente não há desculpa para o que estamos fazendo com nossos filhos e 
como estamos colocando em risco seu futuro e desenvolvimento", alerta o especialista em entrevista à BBC 
News Mundo, o serviço de notícias em espanhol da BBC. As evidências são palpáveis: já há um tempo que testes 
de QI (Quociente de Inteligência) têm apontado que as novas gerações são menos inteligentes que as 
anteriores. Desmurget acumula vasta publicação científica e já passou por centros de pesquisa renomados como 
o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. ... 
Observou-se que o tempo gasto em frente a uma tela para fins recreativos atrasa a maturação anatômica e 
funcional do cérebro em várias redes cognitivas relacionadas à linguagem e à atenção. Deve-se ressaltar que 
nem todas as atividades alimentam a construção do cérebro com a mesma eficiência. ... As novas gerações 
viverão em um mundo triste em que eles vão se divertir até a morte. Um mundo no qual, através do acesso 
constante e debilitante ao entretenimento, eles aprenderão a amar sua servidão. Desculpe por não ser mais 
otimista. Talvez (e espero que sim) eu esteja errado. Mas simplesmente não há desculpa para o que estamos 
fazendo com nossos filhos e como estamos colocando em risco seu futuro e desenvolvimento.” 
Fonte: read://https_www.bbc.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fportuguese%2Fgeral-54736513 – Acesso em 04.10.2022 

 
Reflita sobre o assunto focalizado acima e elabore um texto, de caráter dissertativo-argumentativo. 

Observe as seguintes instruções: 
 

A) a produção do texto deverá demonstrar domínio da norma culta da língua escrita, na forma dissertativa; 
B) o texto deverá ter, no mínimo, 12 linhas e, no máximo, 15 linhas; 
C) a redação deve ser identificada por meio de assinatura e número do CPF; 
D) a redação pode ser feita, se desejar, na Folha de Rascunho. Entretanto, o texto definitivo deverá ser 
passado para a Folha de Resposta, pois não será considerado o que for escrito na Folha de Rascunho; 
E) a redação definitiva deverá ser feita com caneta esferográfica azul ou preta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2010/08/opiniao-estar-no-mundo-virtual-faz-esquecer-que-ele-esta-inserido-no-real.html.%20–%20Acesso%20em%2004.10.2022
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QUESTÕES OBJETIVAS (01 A 20): 
 
As respostas para as questões a seguir devem ser registradas no CARTÃO-RESPOSTA. 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA (01 a 10) 

 
01 

Reciclar os dejetos oriundos das criações e dos 
refugos das plantações deve ser encarado não 
como custo ou gasto “a mais”, mas sim como uma 
excelente oportunidade de gerar toda ou parte da 
energia necessária para executar as atividades 
econômicas (…) 
 
O termo em negrito pode ser substituído, sem 
prejuízo do sentido e da correção, por: 
 
A) afim 
B) a fim de 
C) afins 
D) a fins de 
E) afim de 
 
 

02 
Considere o texto a seguir de Carlos Drummond de 
Andrade: 
 

Oficina irritada 
 

Eu quero compor um soneto duro 
como poeta algum ousara escrever. 
Eu quero pintar um soneto escuro, 

seco, abafado, difícil de ler. 
Quero que meu soneto, no futuro, 

não desperte em ninguém nenhum prazer. 
E que, no seu maligno ar imaturo, 

ao mesmo tempo saiba ser, não ser. 
Esse meu verbo antipático e impuro 

há de pungir, há de fazer sofrer, 
tendão de Vênus sob o pedicuro. 

Ninguém o lembrará: tiro no muro, 
cão mijando no caos, enquanto Arcturo, 

claro enigma, se deixa surpreender. 
 
Os gêneros literários possibilitam a classificação dos 
textos de acordo com suas funções e 
especificidades. Pode-se dizer que “Oficina 

irritada”, de Carlos Drummond de Andrade, 
pertence ao gênero lírico, porque? 
 
A) no poema há um eu lírico que fala sobre suas 
intenções de compor um soneto e quais efeitos ele 
vai provocar. 
B) no poema o eu lírico narra e descreve 
minuciosamente seu processo de criação poética e 
o quanto ela é trabalhosa. 
C) o poema dramatiza uma situação em que o poeta 
enfrenta dificuldades para compor seu poema com 
personagens complexos. 
D) o poema está todo em discurso direto e discurso 
indireto livre, mesclando a voz do narrador com a 
voz das personagens. 
E) o poema disserta sobre a importância de se 
compor um poema difícil de ler, o que faz dele mais 
argumentativo. 

 

 
03 

Marque as frases que indicam o uso obrigatório da 
vírgula. 
 
1. Pedro quer viajar, mas não tem dinheiro. 
2. O pneu furou, mas também a gasolina acabou. 
3. Não só os alunos, mas também os professores 
saíram de férias. 
4. Ele estudou muito, mas não foi aprovado no 
concurso. 
5. Disse que viajaria, mas ficou em casa. 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) 1-2-3 
B) 1-3-4 
C) 1-4-5 
D) 2-3-4 
E) 2-3-5 

 
 

04 
São exemplos de palavras homófonas, isto é, 
palavras que possuem a mesma pronúncia, mas a 
grafia diferente: 
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I. chácara e xácara. 
II. chalé e xale. 
III. cheque e xeque. 
IV. viagem e viajem. 
V. chá e xá. 
 
A) Todas as alternativas estão corretas. 
B) Apenas I e II estão corretas. 
C) I, III, IV e V estão corretas. 
D) Apenas V está correta. 
E) I, II, III e V estão corretas. 

 
 

05 
Qual o correto emprego de "mas", "mais" ou "más" 
na sentença abaixo: 
 
"A população exige _______ escolas,_______seus 
representantes sempre trazem________notícias 
quando o assunto é educação". 
 
A) Más; mais; mas. 
B) Mas; más; mais. 
C) Más, mas mais. 
D) Mais; mas; más. 
E) Mas; mas; más. 

 
 

06 
Em: “Estudam, “porém não trabalham”, a oração 
destacada é: 
 
A) subordinada adverbial consecutiva. 
B) coordenada sindética adversativa. 
C) coordenada sindética conclusiva. 
D) subordinada substantiva predicativa. 
E) nenhuma das alternativas. 

 
 

07 
Assinale a sequência que preencha corretamente as 
lacunas das orações abaixo: 
 
1. Os critérios de avaliação não foram os de 
pra___e. 
2. Depois do ve___ame em campo, os jogadores 
voltaram em silêncio para o vestiário. 
3. A empresa contratou outro funcionário para 
cuidar do almo___arifado. 

4. O advogado encontrou uma bre___a na lei e 
assim conseguiu inocentar seu cliente. 
5. Apostou todas as suas fi___as na seleção 
brasileira de futebol. 
 
A) x, x, ch, ch, x. 
B) ch, x, x, x, ch. 
C) x, ch, x, ch, x. 
D) ch, ch, x, x, x. 
E) x, x, x, ch, ch. 

 
 

08 
Sobre a homofonia, é correto afirmar: 
 
A) Igualdade fonética entre dois vocábulos ou entre 
um vocábulo e uma expressão. Na escrita, 
vocábulos homófonos têm uma mesma pronúncia, 
contudo, apresentam grafias diferentes. 
B) Na escrita, vocábulos homófonos têm a mesma 
grafia, contudo, apresentam pronúncias diferentes. 
C) Similaridade fonética entre dois vocábulos, 
contudo, apresentam grafia e pronúncias 
diferentes. 
D) consiste na presença de outros textos dentro de 
um texto, sendo conhecida também como 
heterogeneidade enunciativa. 
E) Palavras idênticas no que se refere à grafia, mas 
com significados diferentes. 
 

 
09 

O sertão e o sertanejo 
Ali começa o sertão chamado bruto. Nesses 
campos, tão diversos pelo matiz das cores, o capim 
crescido e ressecado pelo ardor do sol transforma-
se em vicejante tapete de relva, quando lavra o 
incêndio que algum tropeiro, por acaso ou mero 
desenfado, ateia com uma faúlha do seu isqueiro. 
Minando à surda na touceira, queda a vívida 
centelha. Corra daí a instantes qualquer aragem, 
por débil que seja, e levanta-se a língua de fogo 
esguia e trêmula, como que a contemplar medrosa 
e vacilante os espaços imensos que se alongam 
diante dela. O fogo, detido em pontos, aqui, ali, a 
consumir com mais lentidão algum estorvo, vai aos 
poucos morrendo até se extinguir de todo, 
deixando como sinal da avassaladora passagem o 
alvacento lençol, que lhe foi seguindo os velozes 
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passos. Por toda a parte melancolia; de todos os 
lados tétricas perspectivas. É cair, porém, daí a dias 
copiosa chuva, e parece que uma varinha de fada 
andou por aqueles sombrios recantos a traçar às 
pressas jardins encantados e nunca vistos. Entra 
tudo num trabalho íntimo de espantosa atividade. 
Transborda a vida. 

TAUNAY, A. Inocência. São Paulo: Ática, 1993 (adaptado). 

 
O romance romântico teve fundamental 
importância na formação da ideia de nação. 
Considerando o trecho acima, é possível reconhecer 
que uma das principais e permanentes 
contribuições do Romantismo para construção da 
identidade da nação é a? 
 
A) possibilidade de apresentar uma dimensão 
desconhecida da natureza nacional, marcada pelo 
subdesenvolvimento e pela falta de perspectiva de 
renovação. 
B) consciência da exploração da terra pelos 
colonizadores e pela classe dominante local, o que 
coibiu a exploração desenfreada das riquezas 
naturais do país. 
C) construção, em linguagem simples, realista e 
documental, sem fantasia ou exaltação, de uma 
imagem da terra que revelou o quanto é grandiosa 
a natureza brasileira. 
D) expansão dos limites geográficos da terra, que 
promoveu o sentimento de unidade do território 
nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes 
do Brasil aos brasileiros. 
E) valorização da vida urbana e do progresso, em 
detrimento do interior do Brasil, formulando um 
conceito de nação centrado nos modelos da 
nascente burguesia brasileira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
Analise a charge abaixo. 
 

 
 
Na sequência de 1 a 4 dos quadrinhos, podem ser 
identificadas as seguintes características de 
linguagem: 
 
I. No primeiro quadrinho, há apenas a linguagem 
verbal oral. 
II. No segundo quadrinho, pode-se perceber apenas 
a linguagem não-verbal. 
III. No terceiro quadrinho, o chargista apresenta 
uma mistura entre o verbal escrito e o não-verbal. 
IV. No quarto quadrinho, há uma informação verbal 
escrita. 
 
Marque a alternativa correta: 
 
A) apenas as proposições III e IV são verdadeiras. 
B) apenas as proposições I e II são verdadeiras. 
C) apenas as proposições I e III são verdadeiras. 
D) as proposições I, II, III e IV são verdadeiras. 
E) as proposições I, II, III e IV não são verdadeiras. 
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MATEMÁTICA (11 a 20) 
 

11 
Uma rede de cosméticos tem três franquias em 
cidades distintas. Visando incluir um novo tipo de 
perfume no catálogo, o gerente de marketing da 
rede sugeriu que fossem colocados à venda cinco 
novos tipos de perfumes, em edições especiais. Os 
perfumes foram oferecidos pelo mesmo período de 
tempo em todos os franqueados. O tipo que 
apresentasse a maior média por franquia seria 
incluído definitivamente no catálogo. Terminado o 
período de experiência, a gerência recebeu um 
relatório descrevendo as quantidades vendidas, em 
unidade, de cada um dos cinco tipos de perfumes 
nas três franquias. 
 

 Perfume 
I 

Perfume 
II 

Perfume 
III 

Perfume 
IV 

Perfume 
V 

Franquia 
1 

315 295 325 330 335 

Franquia 
2 

315 345 270 270 325 

Franquia 
3 

315 290 325 333 330 

 
Com base nessas informações, a gerência decidiu 
incluir no catálogo o perfume de tipo? 
 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) IV. 
E) V. 
 
 

12 
A água é um dos recursos mais importantes para a 
manutenção da vida. Infelizmente, ela nem sempre 
é bem cuidada, o que tem gerado grandes 
contaminações de água potável em nossa 
sociedade. Um dos meios de contaminação é o 
descarte incorreto de óleo de cozinha, em que 1 
litro de óleo contamina 25 mil litros de água que 
poderia ser potável. Preocupado com essa situação, 
o síndico de um condomínio resolveu colocar na 
área comum um tanque para descarte correto 
desse óleo. Ao final do mês, ele coletou um total de 
135,6 litros. Caso esse volume de óleo fosse jogado 
fora de maneira incorreta, o volume de água 
contaminada seria de? 

 
A) 3 milhões de litros. 
B) 3,2 milhões de litros. 
C) 3,4 milhões de litros. 
D) 3,5 milhões de litros. 
E) 4 milhões de litros. 
 

13 
Para cercar um terreno retangular foi gasto um 
total de 38 metros de cerca. Sabendo que a largura 
desse terreno é de 7 metros, o comprimento do 
terreno é de? 
 
A) 10 metros. 
B) 10,5 metros. 
C) 11 metros. 
D) 12 metros. 
E) 13 metros. 

 
 

14 
Fui até o açougue comprar 5 kg de carne para um 
churrasco em minha casa. Além da carne, comprei 8 
litros de refrigerante para oferecer aos convidados. 
Qual das alternativas a seguir possui os valores da 
quantidade de carne e de refrigerante, 
respectivamente, nas unidades tonelada (t) e 
mililitro (mL)? 
 
A) 0,005 t e 8000 mL. 
B) 0,005 t e 0,008 mL. 
C) 5000 t e 0,008 mL. 
D) 5000 t e 8000 mL. 
E) 0,005 t e 0,8 mL. 

 
 

15 
Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando 
uma produtividade de 5.400 calças por dia, com 
uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 
6 horas. Entretanto, com o lançamento da nova 
coleção e de uma nova campanha de marketing, o 
número de encomendas cresceu de forma 
acentuada, aumentando a demanda diária para 
21.600 calças. Buscando atender essa nova 
demanda, a empresa aumentou o quadro de 
funcionários para 96. Ainda assim, a carga horária 
de trabalho necessita ser ajustada. 
Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos 
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funcionários para que a empresa consiga atender a 
demanda? 
 
A) 2 horas e 15 minutos. 
B) 9 horas. 
C) 16 horas. 
D) 19 horas. 
E) 24 horas. 
 

16 
Uma pessoa investiu certa quantia em dinheiro na 
bolsa de valores. No primeiro mês, ela perdeu 30% 
do que investiu e, no segundo mês, teve um lucro 
de 40% sobre o saldo que havia ficado após o 
prejuízo. Após esses dois meses, essa pessoa teve 
com esse investimento, em relação ao capital inicial 
aplicado, 
 
A) um prejuízo de 2%. 
B) um lucro de 2%. 
C) um prejuízo de 4%. 
D) um lucro de 4%. 
E) o mesmo valor de capital aplicado. 
 

 
17 

Qual é o perímetro de um pentágono regular cuja 
medida do lado é de 13 cm? 
 
A) 13 cm. 
B) 32 cm. 
C) 45 cm. 
D) 65 cm. 
E) 95 cm. 
 

 
18 

Calcule a área do trapézio escaleno abaixo: 
 

 

 
A) 130 cm2. 
B) 175 cm2. 
C) 245 cm2. 
D) 365 cm2. 
E) 495 cm2. 
 

 
19 

A seguir está uma representação do terreno de 
Jorge, com as medidas de cada um dos lados. 

 
Analisando esse terreno, podemos afirmar que o 
seu perímetro é de? 
 
A) 16 metros. 
B) 20 metros. 
C) 24 metros. 
D) 26 metros. 
E) 30 metros. 
 

 
20 

Em uma granja, o frango passa por várias etapas, e 
em cada uma delas a quantidade de comida que ele 
recebe é diferente. Sabendo-se que o crescimento 
de um frango leva 84 dias e que são utilizados 861 
kg para alimentar 123 frangos nesse período, ainda 
nesse mesmo prazo, qual seria a quantidade de 
ração necessária para alimentar 200 frangos? 
 
A) 2000 kg. 
B) 1700 kg. 
C) 1600 kg. 
D) 1500 kg. 
E) 1400 kg. 
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Campo reservado para RASCUNHO da Redação: 

 

1_____________________________________________________________________________________________ 

2_____________________________________________________________________________________ 

3_____________________________________________________________________________________ 

4_____________________________________________________________________________________ 

5_____________________________________________________________________________________ 

6_____________________________________________________________________________________ 

7_____________________________________________________________________________________ 

8_____________________________________________________________________________________ 

9_____________________________________________________________________________________ 

10____________________________________________________________________________________ 

11____________________________________________________________________________________ 

12____________________________________________________________________________________ 

13____________________________________________________________________________________ 

14____________________________________________________________________________________ 

15____________________________________________________________________________________ 

 

 


